
๑๖ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ ๕ ปที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) 

โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

F๑A๑ ๑. การสำรวจความ

หลากหลายทาง

พันธุกรรมพืชทองถิ่น

และพฤกษศาสตร

พ้ืนบาน เพ่ือจัดทำ

ฐานขอมูลพืช

ขอบเขตพ้ืนที่ปกปก

พันธุกรรมพืช 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

มหาวิทยาลัย

มหิดล 

วิทยาเขต

กาญจนบุรี 

  ๖๗๖,๖๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือสำรวจ

และเก็บขอมูล

ความ

หลากหลายของ

พันธุกรรมพืช

ทองถิ่นและการ

ใชประโยชนใน

พ้ืนที่ศึกษา

นำไปสูแนว

ทางการพัฒนา

เปนพ้ืนที่ปกปก

พันธุกรรมพืช 

      ผศ. ดร.วิทยา 

แกวศรี/ 

โครงการ

จัดต้ังวิทยา

เขต

อำนาจเจริญ 



๑๗ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

๓. เพ่ือจัดทำ

ฐานขอมูลพืช

สมุนไพร

ทองถิ่น พืช

อาหาร ในการ

เพ่ิมมูลคาทาง

เศรษฐกิจใน

รูปแบบ

พิพิธภัณฑพืช

ของจังหวัด

อำนาจเจริญ 

๔. เพ่ือเสริม

ศักยภาพ

เครือขายชุมชน

และสรางความ

ผูกพัน

มหาวิทยาลัย

กับชุมชน  



๑๘ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

F๑A๑ ๒. ความหลากชนิด

ของพืชปาและการ

วิเคราะหโครงสราง

สังคมพืชปาขั้นสูง

บริเวณภูเขาหินปูน

บริเวณ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตกาญจนบุรี 

มหาวิทยาลัย

มหิดล 

วิทยาเขต

กาญจนบุรี 

  ๒๖๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.)  

๒. เพ่ือทราบ

ขอมูลเชิง

ปริมาณของ

ปจจัยทาง

ส่ิงแวดลอมที่

สงผลตอสังคม

พืชและเพ่ือให

ทราบ

รายละเอียด

มากขึ้นของ

สังคมพืช

บริเวณ

มหาวิทยาลัยม

หิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี 

      นายสุภัทร 

ประสพศิลป/

วิทยาเขต

กาญจนบุรี 

 จำนวน ๒ โครงการ    ๙๓๖,๖๐๐         



๑๙ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมสาํรวจเกบ็รวบรวมทรพัยากร  

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

- - - - - - - - - - - - -  

 จำนวน ๐ โครงการ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

- - - - - - - - - - - - -  

 จำนวน ๐ โครงการ             

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ทรพัยากร 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

F๒A๔ ๑. การวิจัยและ

พัฒนาตีนฮุงดอย 

พืชสมุนไพรหายาก

เพ่ือการอนุรักษและ

ใชประโยชน 

อยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัย

มหิดล วิทยา

เขตพญาไท 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

๒. อนุรักษนอก

ถิ่นอาศัย  

ตีนฮุงดอยจาก

จังหวัดนาน 

เชียงราย และ

ลำปาง พรอมคำ

บรรยายลักษณะ

ประจำพันธุ 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

๓. ศึกษาวิธี

ขยายพันธุใน

แปลงและใน

หลอดทดลอง 

        รศ. ดร. 

พวงผกา  

อัมพันธจันทร 

/คณะ

วิทยาศาสตร 



๒๒ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

F๒A๔ ๒. แผนงานวิจัยผล

ของการเพาะเล้ียง

เห็ดนางรมภูฏาน

โดยใชใบกฤษณาตอ

สารประกอบทาง

เคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ

และการพัฒนา

ผลิตภัณฑตนแบบ 

มหาวิทยาลัย

มหิดล  

วิทยาเขต

กาญจนบุรี 

๑,๗๓๓,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)  

๒. เพ่ือศึกษา

และพัฒนา

เทคโนโลยีหัว

เชื้อเห็ดนางรม

ภูฏาน และการ

เพาะเห็ดนางรม

ภูฏานโดยใชใบ

กฤษณา 

๓. เพ่ือศึกษา

การผลิตสาร

สกัดเห็ดผงที่

เหมาะสม เพ่ือ

เปนสารเสริม

อาหาร และ

วิเคราะหดาน

ความปลอดภัย

ความเปนพิษ

ของสารสกัดใน

หนูทดลอง 

        ดร. 

ประภาพรรณ  

ซอหะซัน 

จุฑามาศ/

วิทยาเขต

กาญจนบุรี 



๒๓ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

F๒A๔ ๓. การหาตำแหนง

ทางโมเลกุลของ

กลวยไมสกุลสิงโต

กรอกในประเทศไทย

เพ่ือใชยืนยัน

แหลงที่มาของ

กลวยไม 

ประเทศไทย ๕๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือศึกษา

ความแตกตาง

ทางโมเลกุลของ

กลวยไมไทยกับ

ตางประเทศและ

ตำแหนงทาง

วิวัฒนาการเชิง

โมเลกุลของ

กลวยไมสกุล

สิงโตกลอกตา 

Bulbophyllu

m ในประเทศ

ไทยโดยเฉพาะ 

sections ที่ยัง

ไมมีการศึกษา

มากอน 

        ดร.สาโรจน 

รุจิสรรคสกุล/

คณะ

วิทยาศาสตร 



๒๔ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

๓. จัดทำ

ฐานขอมูล

พันธุกรรม

ออนไลนขอมูล

พันธุกรรมของ

กลวยไมสิงโต

กลอกตา ชนิดที่

มีการศึกษา

อยางนอย ๕๐ 

ชนิด และไมมี

การศึกษาใน

ไทย 

F๒A๔ ๔. การพัฒนา

คุณภาพของแปง

หมักและขนมปง

ดวยน้ำหมักจากผล

สาล่ีและใบชาอัสสัม 

มหาวิทยาลัย

มหิดล วิทยา

เขตนครปฐม 

๔๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือพัฒนา

คุณภาพของ

แปงหมักและ

ขนมปงโดยใช

        ผศ. ดร.ณัฐิรา 

ออนนอม/

สถาบัน

โภชนาการ 



๒๕ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

น้ำหมักจากผล

สาล่ีและใบ

ชาอัสสัม 

F๒A๔ ๕. การศึกษาตีนฮุงดอย 

(Paris polyphylla 

Sm.) สมุนไพรหา

ยากเพ่ือใชประโยชน

อยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัย

มหิดล วิทยา

เขตพญาไท 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือศึกษา

ความ

หลากหลายของ

พืชสกุลตีน 

ฮุงดอย (Paris) 

พันธุกรรม 

และสัญฐาน

วิทยา 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือศึกษา

ความ

หลากหลายของ

พืชสกุลตีน 

ฮุงดอย (Paris) 

พันธุกรรม 

และสัญฐาน

วิทยา 

      รศ. ดร. 

พวงผกา  

อัมพันธจันทร 

/คณะ

วิทยาศาสตร 



๒๖ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

๓. เพ่ือศึกษา

ความ

หลากหลายของ

ระดับพลอยด้ี 

จำนวน และ

ลักษณะ

โครโมโซมของ

ตีนฮุงดอย ซึ่ง

ระดับพลอยด้ี 

(ploidy level) 

จะบงชี้ปริมาณ

สารสำคัญ 

เชนเดียวกับที่

พบในบัวบก 

๓. เพ่ือศึกษา

ความ

หลากหลายของ

ระดับพลอยด้ี 

จำนวน และ

ลักษณะ

โครโมโซมของ

ตีนฮุงดอย ซึ่ง

ระดับพลอยด้ี 

(ploidy level) 

จะบงชี้ปริมาณ

สารสำคัญ 

เชนเดียวกับที่

พบในบัวบก 

F๒A๔ ๖. การศึกษาความ

หลากหลายทาง

พันธุกรรมของ

สมุนไพรวาน

หัวรอยรูในประเทศ

ไทย 

พ้ืนที่

ธรรมชาติทั่ว

ประเทศไทย

และพ้ืนที่

อนุรักษใน

เขตอุทยาน

แหงชาติ 

  ๕,๑๕๕,๘๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)  

      ผศ. ดร. 

ศิริศักด์ิ  

สุนทรยาตร/

วิทยาเขต

กาญจนบุรี 



๒๗ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

๒. รวบรวมเชื้อ

พันธุกรรม

สมุนไพรวาน

หัวรอยรูจาก

แหลงกระจาย

พันธุตาง ๆ ทั่ว

ประเทศไทย 

๓. ประเมิน

ความ

หลากหลายทาง

พันธุกรรมและ

จัดจำแนกกลุม

สายพันธุโดยใช

เคร่ืองหมายดี

เอ็นเอ 

F๒A๔ ๗. การขยายพันธุ

กลวยไมรองเทานารี

เหลืองกาญจน 

(Paphiopedilum 

concolor) เพ่ือการ

อนุรักษในถิ่นกำเนิด

อยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัย

มหิดล  

วิทยาเขต

กาญจนบุรี 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.)  

๒. เพ่ือศึกษา

วิธีการเพ่ิม

จำนวนตน

      ผศ. ดร. 

ศิริศักด์ิ  

สุนทรยาตร/

วิทยาเขต

กาญจนบุรี 



๒๘ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

กลวยไมรองเทา

นารีเหลือง

กาญจนดวยวิธี

เพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อ 

๓. เพ่ือศึกษา

วิธีการนำ

กลวยไมรองเทา

นารีเหลือง

กาญนที่ไดจาก

การเพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อออก

ปลูกอนุรักษใน

พ้ืนถิ่นกำเนิด 

F๒A๔ ๘. การเพ่ิมมูลคา

ทางเศรษฐกิจจาก

ความหลากชนิดและ

พันธุกรรมของ

กลวยไมในสถานี

วิจัยส่ิงแวดลอม

สะแกราชบนพ้ืนฐาน

ของการใชประโยชน

อยางยั่งยืน 

สถานีวิจัย

ส่ิงแวดลอม

สะแกราช 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือสำรวจ

ความหลากชนิด

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

      รศ. ดร. 

กนกพร  

ไตรวิทยากร/

สถาบัน

ชีววิทยา

ศาสตร

โมเลกุล 



๒๙ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

และจัดทำ

ฐานขอมูลชนิด

ของกลวยไมปา

ที่มีการอนุรักษ

พันธุกรรมไวใน

สภาพปาด้ังเดิม 

ในพ้ืนที่สถานี

วิจัยส่ิงแวดลอม

สะแกราช 

๓. เพ่ือวิเคราะห

และจัดทำ

ฐานขอมูล

พันธุกรรมของ

กลวยไมปาที่พบ 

๒. เพ่ือสำรวจ

ความหลาก

ชนิดและจัดทำ

ฐานขอมูลชนิด

ของกลวยไมปา

ที่มีการอนุรักษ

พันธุกรรมไวใน

สภาพปาด้ังเดิม 

ในพ้ืนที่สถานี

วิจัยส่ิงแวดลอม

สะแกราช 

๓. เพ่ือ

วิเคราะหและ

จัดทำ

ฐานขอมูล 

F๒A๔ ๙. ศักยภาพและ

กลไกการออกฤทธิ์

ของสารสกัดผล

มะเก๋ียงตอ

กระบวนการสราง

เซลลประสาทใหม

และการสราง

ไซแนปส 

มหาวิทยาลัย

มหิดล วิทยา

เขตนครปฐม 

๗๕๐,๓๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

๔๔๙,๗๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

      อ. ดร.มลฤดี 

สุขประสาร

ทรัพย/

สถาบัน

โภชนาการ 



๓๐ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

๒. เพ่ือศึกษาผล

และกลไกการ

ออกฤทธิ์ของ

สารสกัดผล

มะเก๋ียงตอการ

กระตุนการสราง

เซลลประสาท

ใหม ในเซลล

ประสาทปฐมภูมิ

สวนฮิปโป

แคมปสของหนู 

(primary rat 

hippocampal 

neurons) 

๓. เพ่ือศึกษาผล

และกลไกการ

ออกฤทธิ์ของ

สารสกัดผล

มะเก๋ียงตอการ

สรางไซแนปส 

ในเซลลประสาท

ปฐมภูมิสวน

ฮิปโปแคมปส

ของหนู 

(primary rat 

๒. เพ่ือศึกษา

ผลและกลไก

การออกฤทธิ์

ของสารสกัดผล

มะเก๋ียงตอการ

กระตุนการ

สรางเซลล

ประสาทใหม 

ในเซลล

ประสาทปฐม

ภูมิสวนฮิปโป

แคมปสของหนู 

(primary rat 

hippocampal 

neurons) 

๓. เพ่ือศึกษา

ผลและกลไก

การออกฤทธิ์

ของสารสกัดผล

มะเก๋ียงตอการ

สรางไซแนปส 

ในเซลล

ประสาทปฐม

ภูมิสวนฮิปโป

แคมปสของหนู 

(primary rat 



๓๑ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

hippocampal 

neurons) 

hippocampal 

neurons) 

F๒A๔ ๑๐. การพัฒนา

น้ำมันจากเมล็ด

มะก๊ิงเพ่ือใชในการ

ทำนาโนอิมัลชัน 

และการผลิตโปรตีน

ไฮโดรไลเสตจากกาก

ที่เหลือ 

มหาวิทยาลัย

มหิดล วิทยา

เขตนครปฐม 

๙๖๖,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

๒. ศึกษาวิธีสกัด

น้ำมันจากเมล็ด

มะก๊ิงที่

เหมาะสม 

ตลอดจน

วิเคราะห

คุณภาพทาง

กายภาพ เคมี 

๑,๐๓๔,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

๒. ศึกษาวิธี

สกัดน้ำมันจาก

เมล็ดมะก๊ิงที่

เหมาะสม 

ตลอดจน

วิเคราะห

คุณภาพทาง

      ผศ. ดร.ยุรา

พร สหัสกุล/

สถาบัน

โภชนาการ 



๓๒ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

สารออกฤทธิ์

ชีวภาพ และ

สมบัติเชิง

สุขภาพ 

๓. ศึกษาวิธีการ

ผลิตโปรตีน

ไฮโดรไลเสตจาก

กากของเหลือ

จากการสกัด

น้ำมันเมล็ด

มะก๊ิง ตลอดจน

วิเคราะห คุณคา

ทางโภชนาการ  

กายภาพ เคมี 

สารออกฤทธิ์

ชีวภาพ และ

สมบัติเชิง

สุขภาพ 

๓. ศึกษาวิธีการ

ผลิตโปรตีน

ไฮโดรไล 

เสตจากกาก

ของเหลือจาก

การสกัดน้ำมัน

เมล็ดมะก๊ิง 

ตลอดจน

วิเคราะห 

คุณคาทาง

โภชนาการ  

 จำนวน ๑๐

โครงการ 

 ๗,๓๔๙,๓๐๐  ๑๐,๖๓๙,๕๐๐         

 

 



๓๓ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศนูยข้์อมลูทรพัยากร 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

F๒A๕ ๑. การจัดทำ

ฐานขอมูลตัวอยาง

พรรณไมแหง 

(E-herbarium) ของ

พืชสมุนไพรใน

ประเทศไทย และ

ฐานขอมูลพืช

สมุนไพรที่รวบรวม

มาอนุรักษไวที่

อุทยานธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกขชาติ 

อุทยาน

ธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกข

ชาติ 

  ๒๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ ใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือจัดทำ

ฐานขอมูล

ตัวอยางพรรณไม

แหง (E-

herbarium) 

ของพืชสมุนไพร

ในประเทศไทย 

๓. เพ่ือจัดทำ

ฐานขอมูลพืช

สมุนไพรที่

รวบรวมมา

อนุรักษไวที่

อุทยานธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกขชาติ 

      นางสาว

ขวัญชนก  

วีระศิริ /

โครงการ

จัดต้ัง

สถาบัน

อุทยาน

ธรรมชาติ

วิทยาสิรี

รุกขชาติ 

 จำนวน ๑ โครงการ    ๒๐๐,๐๐๐         

 

 



๓๔ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

- - - - - - - - - - - - - - 

 จำนวน ๐ โครงการ             

 

 

 

 



๓๕ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

F๓A๗ ๑. การเก็บรวบรวม

เคร่ืองยาสมุนไพร

แหง (Crude drugs) 

อุทยาน

ธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกข

ชาติ 

  ๕๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

ในโครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือเก็บ

รวบรวมและ

จัดแสดง

เคร่ืองยาแหง 

( Crude 

drugs) ไว

ภายในหอง

พิพิธภัณฑพืช

สมุนไพรของ

โครงการจัดต้ัง

สถาบัน

อุทยาน

ธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกข

ชาติ 

 

      นางสาว

ขวัญชนก  

วีระศิริ 

/โครงการ

จัดต้ัง

สถาบัน

อุทยาน

ธรรมชาติ

วิทยาสิรี

รุกขชาติ 



๓๖ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

F๓A๗ ๒. แหลงเรียนรูดาน

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ - 

พิพิธภัณฑพืชประจำ

ภูมิภาคตะวันตก 

มหาวิทยาลัย

มหิดล 

วิทยาเขต

กาญจนบุรี 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.)  

๒. เพ่ือเปน

แหลงรวบรวม

ชนิดพันธุพืช

ในภูมิภาค

ตะวันตกของ

ประเทศไทย 

๓. เพ่ือเปน

แหลงเรียนรู

ใหกับโรงเรียน 

ชุมชน และผูที่

สนใจ 

      นายธีรศักด์ิ 

ศรีสันต / 

วิทยาเขต

กาญจนบุรี 

 จำนวน ๒ โครงการ    ๑๕๐,๐๐๐         

 



๓๗ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

F๓A๘ ๑. โครงการกิจกรรม

พฤกษศาสตร

สำหรับประชาชน 

มหาวิทยาลัย

มหิดล วิทยา

เขตพญาไท 

๕๑๔,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ ใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือ

เสริมสราง

ศักยภาพทั้งดาน

ความรูทาง

พฤกษศาสตร 

และทักษะที่

เก่ียวของใหกับ

ประชาชน 

โดยเฉพาะ

เยาวชน 

๓. สรางความ

เขาใจและทำให

ประชาชนทั่วไป

เห็นคุณคาและ

ความสำคัญของ

การอนุรักษ

ความ

หลากหลายทาง

๕๑๔,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

ในโครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือ

เสริมสราง

ศักยภาพทั้ง

ดานความรู

ทาง

พฤกษศาสตร 

และทักษะที่

เก่ียวของ

ใหกับ

ประชาชน 

โดยเฉพาะ

เยาวชน 

๓. สรางความ

เขาใจและทำ

ใหประชาชน

ทั่วไปเห็น

      ผศ. ดร. 

ศศิวิมล 

แสวงผล 

/คณะ

วิทยาศาสตร 



๓๘ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

ชีวภาพของพืช 

ผานการ

ตระหนักถึง

ประโยชน และ

การชื่นชมความ

สวยงามของพืช

พรรณ 

คุณคาและ

ความสำคัญ

ของการ

อนุรักษความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพ

ของพืช ผาน

การตระหนัก

ถึงประโยชน 

และการชื่นชม

ความสวยงาม

ของพืชพรรณ 

F๓A๘ ๒. การอบรมความรู

เร่ืองสมุนไพรและ

เคร่ืองยาไทยสำหรับ

ผูเรียนแพทยแผน

ไทย 

อุทยาน

ธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกข

ชาติ 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

ในโครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือ

เสริมสราง

ศักยภาพ

แพทยแผน

ไทยใหมี

      นางจุฑาธิป  

แผลงชีพ 

/โครงการ

จัดต้ัง

สถาบัน

อุทยาน

ธรรมชาติ

วิทยาสิรี

รุกขชาติ 



๓๙ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

ความรูดานพืช

สมุนไพรทั้ง

ตามหลักการ

แพทยแผน

ไทยและตาม

หลักวิชาการ 

F๓A๘ ๓. งานสนับสนุน

ศูนยประสานงาน 

อพ.สธ.-

มหาวิทยาลัยมหิดล 

อุทยาน

ธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกข

ชาติ 

๖๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ ใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือจัดทำ

กิจกรรมเขารวม

สนอง

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี ที่

สอดคลองกับ

นโยบายของ 

อพ.สธ. ภายใต

กรอบและ

กิจกรรมตาม

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

ในโครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือจัดทำ

กิจกรรมเขา

รวมสนอง

พระราชดำริ

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี ที่

สอดคลองกับ

นโยบายของ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

ในโครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือจัดทำ

กิจกรรมเขา

รวมสนอง

พระราชดำริ

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี ที่

สอดคลองกับ

นโยบายของ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

ในโครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือจัดทำ

กิจกรรมเขา

รวมสนอง

พระราชดำริ

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี ที่

สอดคลองกับ

นโยบายของ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

ในโครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

๒. เพ่ือจัดทำ

กิจกรรมเขา

รวมสนอง

พระราชดำริ

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี ที่

สอดคลองกับ

นโยบายของ 

นายธนวัฒน 

แกนศักด์ิศิริ 

/โครงการ

จัดต้ัง

สถาบัน

อุทยาน

ธรรมชาติ

วิทยาสิรี

รุกขชาติ 



๔๐ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (ลานบาท) ตามแผนแมบทระยะ ๕ ปที่เจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๙) หมายเหต ุ

๒๕๖๕ เปาหมาย ๒๕๖๖ เปาหมาย ๒๕๖๗ เปาหมาย ๒๕๖๘ เปาหมาย ๒๕๖๙ เปาหมาย  

แนว

พระราชดำริ                  

อพ.สธ. 

ภายใตกรอบ

และกิจกรรม

ตามแนว

พระราชดำริ                  

อพ.สธ. 

ภายใตกรอบ

และกิจกรรม

ตามแนว

พระราชดำริ                  

อพ.สธ. 

ภายใตกรอบ

และกิจกรรม

ตามแนว

พระราชดำริ                  

อพ.สธ. 

ภายใตกรอบ

และกิจกรรม

ตามแนว

พระราชดำริ                  

 จำนวน ๓ โครงการ  ๑,๑๑๔,๐๐๐  ๑,๖๑๔,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

สรปุจาํนวนงบประมาณท่ีคาดว่าจะใช้ในแต่ละกิจกรรม 

กรอบกิจกรรม จำนวนงบประมาณทีค่าดวาจะใชในแตละป (บาท) รวมเงิน (บาท) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙  

F๑A๑ - ๙๓๖,๖๐๐ - - - ๙๓๖,๖๐๐ 

F๑A๒ - - - - - - 

F๑A๓ - - - - - - 

F๒A๔ ๗,๓๔๙,๓๐๐ ๑๐,๖๓๙,๕๐๐ - - - ๑๗,๙๘๘,๘๐๐ 

F๒A๕ - ๒๐๐,๐๐๐ - - - ๒๐๐,๐๐๐ 

F๒A๖ - - - - - - 

F๓A๗  ๑๕๐,๐๐๐ - - - ๑๕๐,๐๐๐ 

F๓A๘ ๑,๑๑๔,๐๐๐ ๑,๖๑๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๗๒๘,๐๐๐ 

รวมเงิน (บาท) ๘,๔๖๓,๓๐๐ ๑๓,๕๔๐,๑๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๓,๔๐๐ 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

แผนแมบท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๙)  

ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

คำอธบิายเพิ่มเติม 

F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย     F๑ กรอบการเรียนรูทรัพยากร  

F๒ กรอบการใชประโยชน  

F๓ กรอบการสรางจิตสำนึก 

A: Activity กจิกรรม ประกอบดวย     A๑ กิจกรรมปกปกทรัพยากร  

A๒ กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  

A๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

A๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 

A๕ กิจกรรมศนูยขอมูลทรัพยากร 

A๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

A๗ กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร 

A๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 
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